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MUOTOKUVAUKSET

Rippi-, valmistujais-, lapsi-, perhe- tai muut muotokuvaukset
Muotokuvaus
				
225€
sis. kuvauksen, koevedokset sekä 3kpl käsiteltyjä tiedostoja vapaalla
tulostusoikeudella.
Lisäaiheet kuvauksen yhteydessä		
25€/aihe
Esim. sisarusten yksittäiskuvat, perhekuvaus.
sis. kuvauksen sekä koevedokset

			

TAPAHTUMAT		

Hautajaiset, kaste-, juhla, yms tilaisuudet 170€
sis. 1h kuvausta sekä 10x15cm tiedostot cd-levyllä.
Lisätunnit 50€/h
Hintoihin sisältyy matkakulut 20km osalta. Ylimenevät matkakulut 1€/km.
Printtien ja tiedostojen hinnat löydät hinnaston viimeiseltä aukeamalta.

HÄÄKUVAUKSET
Hääpäivä					1100€
sis. suunnittelupalaverin, 6h kuvausaikaa, koevedokset muotokuvista, 3kpl
käsiteltyä tiedostoa muotokuvista vapaalla tulostusoikeudella sekä 10x15cm
tiedostot juhlakuvista cd-levyllä.
Lisätunnit 75€/h. HUOM! Varausmaksu 200€!
Kuvaus ja vihkiminen			
450€
sis. suunnittelupalaverin, kuvauksen, koevedokset muotokuvista, 3kpl
käsiteltyä tiedostoa vapaalla tulostusoikeudella sekä 10x15cm tiedostot
vihkimisestä cd-levyllä.
Hääkuvaus					290€
sis. suunnittelupalaveri, kuvaus, koevedokset sekä 3kpl käsiteltyä tiedostoa
vapaalla tulostusoikeudella
Varausmaksu					70€
Maksu hyvitetään hääkuvauksen loppusummasta kuvauksen jälkeen.
Kuvauksen peruuntuessa varausmaksua ei palauteta.
Hintoihin sisältyy matkakulut 20km osalta. Ylimenevät matkakulut 1€/km.
Printtien ja tiedostojen hinnat löydät hinnaston viimeiseltä aukeamalta.

OHJEITA KUVAUKSEEN
Näin valmistaudut kuvaukseen
-Tapaa kuvaaja, kerro ajatuksesi; myös ne kaikkein villeimmät. Koskaan ei
tiedä mistä ideasta syntyy se kaikkien aikojen kuva!
-Sovi meikki ja kampaus ajoissa.
-Hanki kuvausvaatteet ja mahdollinen kuvausrekvisiitta.
-Oma motivaatiosi on tärkein, ammattikuvaaja hoitaa muut asiat.
-PÄÄTÄ ETTÄ HALUAT ELÄMÄSI PARHAAN KUVAN!
-Mieti jo valmiiksi mihin käyttöön kuvat tulevat ja kerro se ennen kuvausta
kuvaajalle
Lapsikuvaus
Lapsen kanssa paras aika kuvaukseen on yleensä unien ja ruokailun
jälkeen. Vaatteista kannattaa katsoa, ettei niissä ole suuria huomiota
herättäviä kuvioita. Parhaaseen lopputulokseen on monesti päästy
lapselle tutuissa vaatteissa. Sukkia ja kenkiä ei ole pakko olla
kuvauksessa, jolloin saadaan pienet varpaatkin kuvaan mukaan.
Perhekuvaus
Kuvaukseen kannattaa laittaa siistit ja rennot vaatteet, jotka olisivat
samankaltaiset ja -väriset koko perheen kesken. Suuria kuvioita tai mustia
asuja kannattaa välttää parhaan lopputuloksen saamiseksi.

Hääkuvaus
Hääkuvaukseen kannattaa tulla ennen vihkimistä, jolloin hääpäri on
parhaimmillaan. Toisinaan kuvat otetaan jo paria päivää ennen
vihkimistä, jotta itse hääpäivänä ei ole kiire minnekään ja
kuvaustilanteessa ei ole mitään kiirettä. Kuvaukseen tullaan valmiiksi
laitettuna, mutta tarkistan vielä ennen kuvausta, että kaikki on
kohdallaan. Kuvaukseen voi tulla mukaan myös kaaso/bestman, mutta itse
kuvaustilanne kannattaa rauhoittaa vain kuvausta varten.
YO-, valmistujais tai rippikuvaus
Ennen kuvausta kannattaa hyvissä ajoin ottaa lakki pois päästä, jotta
otsaan/hiuksiin ei jäisi painaumia hatusta. Kuvauksen aikana otetaan kuvia
niin ilman lakkia kuin lakki päässä. Kuvausta varten tulisi olla
mukana kukkanen(gerbera, ruusu tms).
Koevedokset ja maksaminen
Kuvauksen jälkeen saat viikon sisään sähköpostilla linkin ja salasanan
galleriaan josta löydät kuvauksesi koevedokset. Samassa sähköpostissa saa
laskun kuvauksesta sekä lisäkuvien hinnaston tilausohjeineen. Lisätilaukset
maksetaan joko toimituksen yhteydessä tai laskulla tilauksen jälkeen.

PRINTIT
Kiitoskortit 			
ensimmäinen		
15€
kirjekuoret sisältyy hintaan		seuraavat		3€/kpl
Kiitoskorttimallit löydät osoitteesta samipesonen.kuvat.fi/kuvat/kk
Lisätilauskuvat
Kuvan koko (cm)				Pohjustettuna		Canvas
			 						sis. kehystyksen
12x15				10€		
14x18				12€		
20x25				40€		65€			90€
20x50						75€				
30x40						95€			110€
40x50						135€			135€
50x60						150€			150€
60x80						180€			
				
Kollaasitaulut			
25€ + tuloste
Sis. 2-4 kuvien käsittelyn sekä kollaasin teon

LISÄTIEDOSTOT
Facebook-kuva
		15€/tiedosto
(800px, ei tulostusoikeutta)
1kpl 					60€
2kpl					100€
5kpl					200€
10kpl					300€
30x45cm/254dpi koossa vapaalla tulostus- ja käyttöoikeudella. Tiedoston
käsittely ja muokkaaminen on kielletty. Toimitetaan maksun jälkeen sovitulla
tavalla. Toimitetun tiedoston varmuuskopiointi on lähetyksen jälkeen
asiakkaan vastuulla. Tiedoston uudelleentoimitus 10€/tiedosto.

TILAUSOHJEET
Kuvatilaukset sähköpostilla osoitteeseen:
		 tilaukset@plumepics.fi
Kun teet tilausta, merkitse tilaukseen selvästi ainakin kerran koko
tiedostonimi (esim. 123_makin_01.jpg), kuvakoko sekä kappalemäärä. Jos
kuvauksesta on jo yli vuosi, niin ilmoita myös kuvausvuosi.
Kuvasi voit saada värillisenä, mustavalkoisena tai seepian sävyisenä.
Kuviin lisätään signeeraus.
Toimitusaika 7-14 työpäivää. Hinnat sisältävät 24% ALV.

040-734 3589
www.plumepics.fi
sami@plumepics.fi
Kuvaukset sopimuksen mukaan.

